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Classes d'anglès extraescolar 

Per a qui les oferim? 

Per a direccions, titularitats i AMPAs de centres educatius amb necessitat d'oferir un 
servei extraescolar d'anglès de qualitat.  

Com funciona? 

Proporcionem els professors, el material i els cursos per a alumnes, famílies i 
professors, col•laborant amb el centre per muntar una estructura de cursos i horaris 
que s'adapti a les seves necessitats. 

Metodologia 

La filosofia del nostre centre és treballar l’anglès a l’aula des d’un punt de vista 
comunicatiu i, als nivells infantils, donant un caire lúdic. Encoratgem que els 
alumnes facin servir la llengua anglesa, partint de les seves possibilitats, com a eina 
de comunicació. Això ens permet abordar l’aprenentatge de la llengua des de 
diversos continguts d’assignatures que es treballen a l’escola, com per exemple: 
Matemàtiques, Ciències Naturals, Ciències Socials, Geografia, etc.  

Creiem que en el moment que l’anglès deixa de ser una matèria més i passa a 
ser d’utilitat per comunicar-se i fer altres tasques és quan l'alumne aprèn de 
manera més natural i amena.  
 

 
 
Els temes dels projectes són diversos però podrien incloure: 
 
 

- Els països de parla anglesa: Gran Bretanya, Irlanda, Austràlia, USA, Nova 
Zelanda (curiositats, cultura etc.) 

- Grans ciutats del món 
- Castells, fantasmes i monstres. Llegendes d’arreu (Loch Ness, Dunvengan 

Castle’s ghosts etc.) 
- Animals en perill d’extinció 
- Llegendes populars, per exemple: Robin Hood 
- Països del món 
- El meu llibre i la meva pel·lícula preferides 
- Tradicions d’arreu: Halloween, Thanksgiving, Saint Patrick’s Day,  
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Seguint aquests temes treballaríem: 
 

- Expressar gustos i preferències 
- Saber donar instruccions d’orientació simples.  
- Parts de la ciutat, edificis, serveis i comerços. 
- Tipus d’habitatges 
- Escriure postals 
- Els mobles 
- Parts del cos 
- Expressar estats ( estic malalt, no em trobo bé, etc.) 

 

Les nostres classes són: 

• Dinàmiques, lúdiques i participatives, enfocades a l'expressió i comprensió 
oral de l'anglès, amb l'ajuda d'elements audiovisuals, sense oblidar la redacció i la 
comprensió escrita.  

• Motivadores, amb el compromís que l'alumne practiqui el seu anglès fora de 
classe, a partir d'un programa d'activitats recomanat durant el curs (llegint revistes o 
llibres, veient televisió en anglès, escoltant música, navegant per Internet, anant al 
cinema…).  

• Amb grups reduïts i amb programes horaris que van des d'1 a 3 hores 
setmanals.  

• Amb enfocament a la comunicació oral, entre l'alumne i el professor, i entre 
els mateixos alumnes i el món exterior.  

• Amb professors estables i motivats i amb la presència adequada per fer 
classes a nens i joves. 

 

 

Realitzem un seguiment estret, amb una comunicació oberta amb l’AMPA, l'escola i 
els alumnes sobre els seus progressos acadèmics, amb el lliurament trimestral de 
resultats i un certificat de final de curs d'aprofitament de l'anglès en horari 
extraescolar emès per International House. 

 

 



 

 

 

 

Avantatges i motivacions 

 Complementa i reforça l'anglès que s'aprèn en horari curricular.  

 Millora a mitjà i llarg termini el nivell d'expressió i comprensió de l’idioma en 
tot l'àmbit del centre educatiu.  

 Els grups són reduïts, fet que redunda en la qualitat de l'ensenyament.  

 L'activitat es realitza dins el mateix centre escolar, fet que evita dedicar temps 
al desplaçament, en un ambient conegut i amb els mateixos valors educatius.  

 Proporciona als alumnes un avantatge important en les seves vides 
professionals i socials.  

La nostra experiència 

Som una prestigiosa acadèmia d'idiomes a nivell internacional que porta impartint 
cursos d'anglès i altres idiomes des de fa més de 50 anys a tot el món, amb uns alts 
estàndards de qualitat i servei. 

Comptem amb diversos Certificats i Acreditacions de qualitat obtinguts al llarg de la 
nostra dilatada experiència i que ens distingeixen com un centre de referència en 
l'ensenyament d'idiomes. Però el boca-orella dels nostres clients és la nostra 
principal garantia de qualitat. 

Som un centre de formació de professors d'idiomes certificats per Cambridge 
English, als quals impartim cursos i tallers de formació. Des de l'any 1972 hem 

format a desenes de milers d'alumnes de diferents edats i nivells i a milers de 
professors i professionals a partir de col·laboracions i convenis amb organismes 
públics i privats (Generalitat, Universitats, Col·legis, Ajuntaments, patronals 
d'ensenyament, empreses, fundacions, etc.), que ens han valorat amb un alt grau de 
satisfacció. 

Per últim, volem afegir que treballem amb professors natius titulats per la Universitat 
de Cambridge (CELTA i DELTA) amb àmplia experiència en la formació de nens, 
joves i adults.               

 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.ihes.com/bcn/tt/index.html

